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Slagdörrs- 
öppnare

Stängda dörrar?
– Inga problem!
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Strömförsörjning  1-fas 240 V 10A

Strömförbrukning  max 230 W

Manöverspänning  24 V DC

Temperaturområde –15°c till +30°c
Rekommenderad
max. dörrvikt  250 kg för 1 600 mm   
  dörrbladsbredd

Teknisk data

Användbarhet

En mångsidig och mycket 
pålitlig dörröppnare
Globus Slagdörrsöppnare är en brand-
klassad elektrohydraulisk dörröppnare 
avsedd för en mängd olika använd-
ningsområden. Den passar praktiskt 
taget alla typer av yttre och inre 
slagdörrar. Öppnaren kan monteras på 
var sida av dörren för drag- eller tryck-
funktion och passar enkel- respektive 
dubbeldörrar. 
 Globus Slagdörrsöppare passar lika 
bra för handikappentréer, vårdhem 
och sjukhuskorridorer – där man ställer 
höga krav på tyst funktion, säkerhet 
och pålitlighet – som på varuhus, 
banker, hotell etc. med tät trafik och 
svåra driftsförhållanden.

Stark
Globus Slagdörrsöppnarae har kon-
struerats för att klara av de besvärli-
gaste förhållanden. Motorn är tyst-
gående och helt ljudlös i öppet läge. 
Dörren kan hållas öppen permanent 
med hjälp av en programväljare. 
Elektroniken och motorn döljs av en 
attraktiv kåpa.

Standardutrustning
▪ Kåpa – natureloxerad aluminium, 

andra färgalternativ som extratillbehör
▪ Mått:

– Längd: 716 mm
– Höjd: 110 mm
– Djup: 110 mm

▪ Styrenhet CSDB – med möjligheter 
att ansluta manuella och automatiska 
impulsgivare, programväljare och 
elektriska låsbleck

Tillbehör och tillval
▪ Utbyggnadsenhet EXB – för ytter-

ligare funktioner som t.ex. närvaro-
impuls och närvarodetektering o.s.v.

▪ Kontrollenhet CSDA-F – att användas
t.ex. då öppnaren monteras på brand- 
eller rökgasskyddade dörrar eller 
för 24 V AC anslutning till elektriskt 
låsbleck

▪ “Push and go” vilket innebär att 
dörren öppnas automatiskt från sitt 
stängda läge om den trycks med 
handkraft

▪ Koordinatorenheten COOA ser till att
falsade dörrar stänger i rätt ordning

▪ Klämskydd
▪ Manuella och automatiska 

impulsgivare
▪ Impuls- och närvaro-

detekteringssensorer.
▪ Programväljare
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Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

Tel 0155-20 55 00 
Återanvändning på 
ett miljöriktigt sätt.


